Monteur constructiewerkzaamheden m/v
(fulltime/ vestiging Groenlo)
Functiebeschrijving
Als monteur constructiewerkzaamheden ben je verantwoordelijk voor het maken van constructies en daarnaast
houd jij je bezig met het testen, onderhouden en eventueel repareren van diverse constructies. Als monteur kun je
naar een locatie geroepen worden om een constructie te controleren, maar hij of zij kan zich ook bezighouden met
specifieke werkzaamheden in de werkplaats.

Bedrijfscultuur Rouwmaat Groep
Wij staan bekend om onze snelheid van leveren, flexibiliteit en kwaliteit tegen concurrerende prijzen. We leveren
liever vandaag dan morgen. De lijnen intern zijn kort en onze medewerkers denken graag met opdrachtgevers mee
om samen tot de beste oplossing te komen.

Taken en verantwoordelijkheden
Ben jij een persoon met passie voor techniek?
Wij zijn per direct op zoek naar een monteur constructie. Je voert alle vormen van onderhoud/reparaties uit aan de
containers en uitrustingsstukken van materieel. Je kunt hierbij denken aan reparaties van deuren en vloeren van
containers; het metaal aan de buitenkant en het hang- en sluitwerk van de deuren. Tevens is het je taak de
bakmessen van machines te vervangen. De diverse reparaties voer je uit door te lassen, snijden en te slijpen.
Je werkzaamheden zullen bestaan uit:
Het uitvoeren van kwaliteitscontroles van zowel eigen werk als ook andermans werk volgens de
werkopdracht;
Verrichten van diverse eenvoudige laswerkzaamheden;
Bedienen van hijs- en transportmiddelen;
Verzorgen en toezicht houden van de veiligheid op de werkplaats;
Op de juiste manier gebruik maken van gereedschappen, machines en hulpmiddelen;
Verzorgen van een correcte administratie d.m.v. urenverantwoording en gevraagde documentatie;

Profiel monteur constructie
Mbo opleiding Constructie op minimaal niveau 2;
Kennis van/affiniteit met techniek en de branche;
MBO werk- en denkniveau;
Oplossingsgerichte aanpak;
In het bezit zijn van VCA of bereid deze te halen;
In het bezit van een rijbewijs;
Leergierige houding;
Stressbestendig;
Teamplayer met een hoge mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel;
Sociaal en communicatief vaardig;
1 jaar ervaring soortgelijke functie;
Stevig in je schoenen staan;
Je bent flexibel ten aanzien van je werktijden;
Naast afronding van het eigen werkpakket kom je met ideeën en voorstellen ter verbetering van de
dienstverlening;
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;

Wij bieden jou
Je komt te werken in een ambitieus familiebedrijf, met een informele en resultaatgerichte cultuur en een gezonde
financiële positie. Vanuit deze boeiende organisatie bieden we jou:
Een uitdagende baan en de kans jezelf te ontwikkelen in je vakgebied en als persoon;
Een aangename werksfeer;
Regelmatig leuke bedrijfsfeesten en -uitjes;
Hecht team collega’s;
Een sterk, solide en toonaangevend bedrijf met doorgroeimogelijkheden;
Een contract op basis van een jaarcontract, waarbij de intentie is om bij wederzijdse tevredenheid te
verlengen;
Opleidingsmogelijkheden, vakantiegeld, collectiviteitskorting op ziektekostenverzekeringen en aansluiting
bij het pensioenfonds;

Solliciteren?
Past deze baan bij jou? Aarzel dan niet en mail je sollicitatie naar de Rouwmaat Groep, t.a.v. de afdeling
personeelszaken naar: m.rouwmaat@rouwmaat.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer
Bob Rouwmaat via het volgende telefoonnummer 0544-474040.
Wij verzoeken je gemotiveerd te solliciteren en een CV met referenties bij te voegen.

